
 

ประจาํสปัดาห� 7 – 13 มกราคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่7 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 – 17.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผู�แทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร   
ชั้น 2 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาแห�ง มก. ณ ห�อง
ประชุม 5 ชั้น 2  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร�ศรีราชา ณ ห�องประชุม 
8 ชั้น 2  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2    

วันองัคารที ่8 มกราคม 2562 

เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร� ศรีราชา ณ ห�องประชมุ 8 
ชั้น 2  

วันพธุที ่9 มกราคม 2562  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : คณะอุตสาหกรรมเกษตร แถลงข�าวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืนด�วยการ
พัฒนาบคุลากรเฉพาะทางและถ�ายโอน ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2     

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชมุคณะทํางานฝ�ายสุขภาพกาย-จิต ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสมยัสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชัน้ 2    

วันพฤหสับดทีี ่10 มกราคม 2562   

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ ครัง้ที่ 1/62 ณ ห�องประชุม 8 ชัน้ 2  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ณ ห�องประชุม 6     
ชั้น 2  

วันศกุร�ที่ 11 มกราคม 2562  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการประจําสํานกังานอธิการบดี ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2  

Around Campus 

“KU Data Science Forum ครัง้ที ่2”  

คณะวิทยาศาสตร� จัดประชุมวิชาการ “KU Data Science Forum ครั้งที่ 2” ระหว�างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 เวลา 

9.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร� เพื่อส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิทยาการสมยัใหม�เก่ียวกับ Data Science และ  
 

   



 

 

 

 

 

 

           

การนําไปประยุกต�กับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและงานวิจัยให�กับคณาจารย� นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งเป�นการสร�าง

เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิจยัด�าน Data Science ระหว�างหน�วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดู

รายละเอียดเพิ่มที่  https://www.sci.ku.ac.th/news/11012-2 หรือติดต�อสอบถาม โทรศพัท� 02 - 562 - 5555 ต�อ 

647121  

โครงการวิง่มนิมิาราธอน Run For Fund SciKURUN 2019   

สมาคมนิสิตเก�าวิทยาศาสตร� ร�วมกับ คณะวิทยาศาสตร� จัดโครงการว่ิงมินิมาราธอน Run For Fund SciKURUN 

2019 วันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร เพือ่หารายได�ปรับปรุงอาคารเรียน

และครุภัณฑ�ภายในคณะวิทยาศาสตร� และพัฒนาการเรียนการสอนของคณะในด�านต�าง ๆ ค�าสมัครประเภทผู�สมัครทั่วไป 500 

บาท ประเภท 1,500 บาท และนิสิต มก. 400 บาท ทุกระยะ ดูรายละเอียดและสมัครได�ที่ https://race.thai.run/sci-ku-run-

2019 

Executive Dinner Talk    

สมาคมนิสิตเก�าวิศวกรรมศาสตร� จัดงาน Executive Dinner Talk หัวข�อ Technology Disruption การปรับตัวของ

ประเทศไทยสู�สงัคมโลก วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ห�องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท 

เซ็นทรัลพลาซ�า ลาดพร�าว  พบกับปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรวี�าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน� 

ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และพันเอก ดร.เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ผู�เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด�าน Digital 

Transformation ผู�สนใจสํารองที่นัง่ได�ที่ คุณศิรประภา โทรศัพท� 089 – 168 – 9436    

อบรมภาษาต�างประเทศ  
ศูนย�ภาษา มก. เป�ดอบรมภาษาต�างประเทศแก�บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา  ประจําภาคปลาย  ได�แก� อังกฤษ เกาหลี จีน 

ญ่ีปุ�น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย โปรตุเกส เวียดนาม พม�า กัมพูชา อินโดนีเซีย เริ่มเรียน 9 กุมภาพันธ� – 5 

พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศพัท� 02 – 942 – 8888 หรอืที่ www.lang.human.ku.ac.th               

เป�ดให�เช�าพืน้ที่ชัน้ล�าง อาคาร IT SQUARE        

มก. เป�ดให�เช�าพื้นที่บริเวณชั้นล�าง อาคาร IT SQUARE (อาคารศูนย�กิจกรรม มก.) ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร อัตราค�า

เช�า 600 บาท/ตรม./เดือน หรือ 12,000 บาท/เดือน เพื่อประกอบกิจการ เช�น ร�านสะดวกซ้ือ ศูนย�ให�บริการต�างๆ ร�านอาหารว�าง

และเครื่องด่ืม เป�นต�น สนใจติดต�อซ้ือเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค�ได�ที่ สาํนกังานทรัพย�สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา 

ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรอืสอบถามโทรศัพท� 02 – 561 – 4749 ต�อ 210 

รบัสมคัรนสิติ     

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนิสิตใหม� Y-MBA KU รุ�นที่ 29 ประจําป�

การศึกษา 2562 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ www.y-mba.bus.ku.ac.th หรือเพจ www.facebook.com/ ymbaku1991 

เป�ดรับสมัครออนไลน�ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562   

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนิสิตใหม� R-MBA KU รุ�นที่ 36 

ประจําป�การศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.r-mba.bus.ku.ac.th หรือทางเพจ

www.facebook.com/rmbaku1984 เป�ดรับสมัครออนไลน�ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562 ที่ www.grad.ku.ac.th   

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรพัยากรป�าไม�และสิง่แวดล�อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร� รับสมัครนิสิตเข�าศึกษา

ต�อระดับปริญญาโท รุ�นที่ 23 ป�การศึกษา 2562  ดูรายละเอียดที่ www.admin.forest.ku.ac.th/  โทรศัพท� 02 – 942 – 

8660  

 


	อบรมภาษาต่างประเทศ

